10 maart 2022

Van de directie
We zijn ontzettend blij dat
de ouders weer de school in
mogen. We hebben u echt
gemist. Fijn dat we weer
activiteiten, feesten en vieringen kunnen gaan organiseren op de manier die u van
ons gewend bent. We hebben al die tijd ons best gedaan om het op school zo
leuk mogelijk te maken voor
de kinderen, maar zijn nu
wel blij dat er weer heel veel
mag. Zoals u in de kalender
hieronder kunt lezen, staat
er weer een hoop te gebeuren op de MMK. We kijken
er naar uit om gezellige dingen met de kinderen te gaan
doen. U zelf bent van harte
welkom om een kijkje in de
school te komen nemen op

vrijdag 1 april, tijdens onze
verplaatste daltondag. U
vindt hier meer informatie
over op pagina 2 van de
nieuwsbrief.
We zijn druk bezig met de
planning voor het nieuwe
schooljaar. Welke juffen en
meesters gaan welke groep
doen volgend jaar en met
welke speerpunten gaan we
na de zomer aan de slag?
Met het MT (managementteam) komen we regelmatig
bij elkaar om dit soort zaken
te bespreken. We evalueren
de dingen die we doen, kijken vooruit en bekijken wat
we nog willen doen op de
MMK. Met de MR (medezeggenschapsraad) bespreken we het onderwijs, het

lesprogramma en andere
beleidszaken. Met de OR
(ouderraad) richten we ons
op de activiteiten, feesten
en vieringen. We vinden het
belangrijk dat ouders meedenken op de MMK-school.
Daarnaast willen we nogmaals benadrukken dat onze
deur altijd openstaat voor
uw vragen of feedback. We
vinden het ook altijd leuk
om van ouders terug te krijgen, waar ze blij mee zijn.
Door goed met elkaar te
blijven samenwerken, zorgen we ervoor dat onze
MMK een fijne plek blijft
voor iedereen. Fijn om u
weer in de school te mogen
ontmoeten.
Juf Sadhana en meester
Robbert

Belangrijke data
16 maart 2022

Nationale Daltondag

18 maart 2022

Nationale Pannenkoekdag

1 april 2022

De school is open voor bezoek. Nieuwsgierig naar ons Daltononderwijs? Kom langs!

14 april 2022

Witte Donderdag -> Iedereen mag in het wit naar school.

15 april 2022

Goede Vrijdag -> Vrije dag

18 april 2022

Tweede Paasdag -> Vrije dag

22 april 2022

Koningsspelen

25 april 2022

Start meivakantie (twee weken)

Pagina 2

NT2 ontwikkeling op de MMK
Wat maakt onze MMK zo speciaal?
Dat zijn natuurlijk onze kinderen. Het
is ontzettend leuk om te zien, dat op
onze school kinderen zitten met allerlei verschillende achtergronden. Dat
zorgt ervoor dat we van elkaar kunnen leren en open staan voor elkaars
culturen en ideeën. Wij willen op de
MMK een plek zijn waar alle kinderen
zich prettig, veilig en thuis voelen. Dat
betekent ook, dat op de MMK kinderen zitten, van wie de Nederlandse
taal niet de moedertaal is of dat er
kinderen op school komen, die de
Nederlandse taal nog niet (goed)
spreken. Kinderen die in groep 3 t/m
8 starten op een Nederlandse school
mogen eerst naar de schakelklas om
in sneltreinvaart Nederlands te leren.
Wanneer zij op de MMK komen, kennen zij genoeg Nederlandse woorden
om de leerkracht en de kinderen te

begrijpen. Kinderen uit groep 1-2
kunnen niet naar de schakelklas en
komen gelijk in een kleutergroep.
Omdat het ontzettend belangrijk is
voor de schoolontwikkeling van een
kind om goed Nederlands te kunnen
spreken en te begrijpen, is het belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk
zo veel mogelijk Nederlandse woorden leren. De Nederlandse taal is nodig om vriendjes te maken en om met
elkaar te spelen, om de uitleg van de
leerkracht te begrijpen, om een ruzie
goed op te kunnen lossen, om rekensommen te kunnen maken, om goed
te kunnen begrijpen wat je leest, enzovoort.
Vandaar dat wij juf Wieneke hebben
gevraagd om dit schooljaar twee dagen in de week op de MMK te werken. In die twee dagen is zij in de peu-

ter– en kleutergroepen aanwezig om
met kinderen voor wie dat nodig is,
extra te oefenen met de Nederlandse taal. Zij speelt met de kinderen
mee en oefent tijdens het spelen
met de woorden die de leerkracht in
de groep heeft aangeboden. Ook
oefent zij extra met kinderen die de
Nederlandse taal nog helemaal niet
spreken. In de midden– en bovenbouw werkt juf Wieneke ook met
kinderen voor wie het Nederlands
nog niet makkelijk is. Zij werkt in de
midden– en bovenbouw aan het
vergroten van de woordenschat en
het verbeteren van spelling.
Hieronder stelt juf Wieneke zich aan
u voor:

Even voorstellen
Mijn naam is Wieneke Mahieu, en misschien heeft u me al eens gezien, want
ik werk sinds het begin van schooljaar
2021-2022 op de MMK. Ik heb in het
verleden een aantal jaar voor de groep
gestaan, maar sinds 3 jaar bied ik extra
ondersteuning aan kinderen. Zo ook op
de MMK. Ik ben in allerlei groepen actief en richt me vooral op kinderen bij

Kinderen in groep 1-2 C
kregen tandenpoets les in het
kader van het thema
gezondheid!

wie het Nederlands niet hun eerste taal
is.
Ik woon op Zuid, samen met mijn man
en 2 dochters van 5 en 3 jaar. In mijn
vrije tijd kook én eet ik graag. Ik ben
graag buiten in de natuur en kan genieten van een lekker boek. Tot ziens in de
wandelgangen!
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EU-schoolfruit
Zoals al aan het begin van het
schooljaar gecommuniceerd, hebben we dit schooljaar van 15 november t/m 22 april in alle groepen drie porties groente en fruit
per week. Dit wordt gefinancierd
door de Europese Unie. De leerlingen van de kinderraad helpen
elke week met het uitdelen. Groente en fruit is niet alleen lekker,
maar ook gezond. De leerlingen
maken kennis met de verschillende
smaken en structuren. Soms is de

Nationale Daltondag
Elk jaar vindt de Nationale Daltondag
plaats. Dit jaar is dat op woensdag 16
maart a.s. Op deze dag is er extra aandacht voor het daltononderwijs. Scholen zetten dan hun deuren open, zodat
ouders een kijkje kunnen komen nemen. Ook wij willen u graag uitnodigen
om een kijkje te nemen op onze MMK.
Dit doen we echter niet op woensdag
16 maart. Op deze dag zijn er veel klassen afwezig i.v.m. gym– en zwemlessen.

ons daltononderwijs aan u laten
zien. Binnenkort kunt u via uw kind
een uitnodiging verwachten. U kunt
dan zien wat het programma is op
deze ochtend. Wij vinden het erg
leuk als op vrijdag 1 april een kijkje
komt nemen op de MMK!

Wij nodigen u daarom van harte uit op
vrijdag 1 april (het is geen grapje) om
tussen 8.30—12.00 uur een kijkje te
nemen op school. Op deze ochtend zullen wij verschillende onderdelen van

Bezoek aan Tuincentrum groep 1-2
Om het nieuwe thema “groeien en
bloeien” te starten, zijn de kleuters op
bezoek gegaan bij het tuincentrum. De
kinderen werden eerst getrakteerd op
een toneelstukje van de juffen. Een juf
wilde graag plantjes en groenten laten
groeien in de tuin. Hoe doe je dat eigenlijk? Een andere juf wilde graag bloemen in haar vaas. Hoe kom je nu aan
verse bloemen? De derde juf wist raad.
Het tuincentrum! In het tuincentrum
verkopen ze bolletjes, zaadjes, planten
en bloemen. Ook tuinaarde en mest om
de planten te laten groeien. Op naar het
tuincentrum! Het was een behoorlijke
wandeling, maar het was prachtig weer.

We konden overal kijken en bij de kassa
werden de boodschappen afgerekend.
De bolderkar zat vol met bolletjes, zaadjes, planten, bloemen en tuinaarde. Snel
weer terug naar school en aan de slag
met het
thema.

groente of het fruit bekend (peer,
mandarijn, appel, peen), soms
iets minder bekend (zoals
rettich). De leerlingen genieten
van al het lekkers. Leerlingen zien
en proeven soms voor het eerst
een ananas en blijken het dan
heel lekker te vinden. Daarnaast
zien we ook: zien eten, doet
eten!

Op 18 maart is de Nationele Pannenkoekdag en de MMK doet hier, in het
kader van burgerschap, aan mee. In de
volgende nieuwsbrief leest u hier meer
over. Informatie vindt u op
www.pannenkoekdag.nl

Stagiaires op de MMK

Even voorstellen

Ieder schooljaar verwelkomen we, zowel op de
peuterspeelzaal als op de basisschool, stagiaires
van verschillende opleidingen. Enthousiaste jongens en meiden die een opleiding volgen tot onderwijsassistent, leerkracht of pedagogisch medewerker. We vinden het heel belangrijk om
stagiaires in de school te begeleiden. We kunnen
onze toekomstige collega’s veel leren. We kunnen ze laten zien hoe mooi het is om te werken
met kinderen en daarnaast zijn hun extra handen
in de klas super fijn. Het geeft onze collega’s
meer ruimte om kinderen extra uitleg te geven,
een kindgesprek te voeren of om eens goed te
kunnen kijken wat in een groep gebeurt. Merel
en Tom stellen zich in deze nieuwsbrief aan u
voor:

Mijn naam is Merel en ik loop stage bij de kleuters. Elke dinsdag
loop ik stage in de groep van juf
Marjolein. Ik heb hier heel veel zin
in. Ik ga ook kiezen voor de richting
Jonge Kind. Ik zit in het tweede jaar
van de pabo. Ik ben erg creatief en
ik kan goed tekening en knutselen.
Ook hou ik van muziek. Ik heb heel
lang in een koor gezeten, maar hier
ben ik afgelopen jaar mee gestopt.
Als u nog meer wilt weten, dan
kunt u even komen buurten. Groetjes Merel
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Even voorstellen
Mijn naam is Tom Slingerland, ik ben 20
jaar oud en derdejaars pabo-student
aan de Thomas More Hogeschool te
Rotterdam. Voor mijn praktijkstage voor
het tweede semester ben ik ingedeeld
op de Minister Marga Klompéschool in
groep 8 bij meester Jean-Paul. Ik ben
hier heel erg blij mee! Vorig jaar in
groep 7 ben ik ook stagiair geweest op
deze school. Toen had ik dezelfde groep
bij meester Louis. Ik zal de komende tijd
op de woensdag en donderdag in de
groep aanwezig zijn. Ook zullen deze
dagen aangevuld worden met twee
stageweken. Tijdens deze stageweek

ben ik van maandag tot en met vrijdag
samen met meester Jean-Paul te vinden
in groep 8.
Naast de studie breng ik veel tijd door in
het plaatselijke zwembad bij ons op het
dorp. Ik zit al ruim 10 jaar op waterpolo
en doe dit nog steeds met ontzettend
veel plezier. Ik speel zelf in een herenteam en ben hiernaast ook coach van
het damesteam.
Ik hoop mijzelf op deze wijze voldoende
te hebben voorgesteld en kijk erg uit
naar de komende periode op deze leuke
school!

Kortingen bij Schoolspot
Doordat alle RVKO-scholen Microsoftaccounts gebruiken, kunnen alle leerlingen van RVKO-scholen gebruik maken
van kortingen bij het bestellen van officiële software, clouddiensten, hardware
en andere ICT-gerelateerde producten.
Dit geldt dus ook voor de kinderen van
de MMK. Wanneer kinderen de MMKschool verlaten, moet hun account via
Schoolspot-beheer op de website van
APS IT-diensten worden verwijderd.
Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor
medewerkers en ouders van kinderen in
het (speciaal) basisonderwijs. Met veel
korting (tot wel 90%!) kunt u dus via

schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICTgerelateerde producten bestellen.
Zo betaalt u bijvoorbeeld maar €27,00
voor Office 2019 en de upgrade naar
Windows 10 is voor ouders zelfs helemaal gratis. Ook biedt Schoolspot MacBooks, Chromebooks, iPads en andere
tablets en zelfs smartphones aan met
korting.
Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluiten de basisscholen vaak al

schoolovereenkomsten inclusief het
recht voor thuisgebruik af met verschillende leveranciers. Hierdoor kunt u als
ouder profiteren van onderwijskorting
in de webwinkel.
Een schoolspot-account aanmaken is
geheel gratis. Echter checkt schoolspot
na aanmelding of uw kind inderdaad
een leerling is van de opgegeven basisschool.
Op https://www.schoolspot.nl/ kunt u
een account aanmaken.
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Heerlijke schaatsmiddag
Op Valentijnsdag zijn alle kinderen van
groep 1 t/m 8 met de bus afgereisd naar
de schaatsbaan in Rotterdam voor een
heerlijke middag schaatsen. Na een
lekkere lunch waren de kinderen er
helemaal klaar voor! Geniet u mee?

Ballonnenclown bij de
Beestenboel
Terwijl de kinderen van de basisschool zich vermaakten op de
ijsbaan, hadden de kinderen van
de peuterspeelzaal hun eigen
feest in de speelzaal. De ballonnenclown kwam langs. Er werd
gezongen, gelachen en gedanst
en alle kinderen kregen een door
de clown gemaakt kunstwerk
van ballonnen!

Letterfeest in groep 3
Op dinsdag 22 februari was het feest in
groep 3! De kinderen van groep hadden
alle letters geleerd en dat was een feest
waard. De kinderen en de juffen
proostten met een glaasje kinderchampagne, juffrouw Sadhana kwam de kinderen feliciteren met hun letterdiploma,
die iedereen kreeg uitgereikt en daarna
mochten de kinderen door de hele
school op zoek naar letters voor de
letterspeurtocht. Het werd een hele
gezellige dag!

ALAAF!!!!!!
Wat een feest was het op de donderdag voor de
voorjaarsvakantie op de MMK! Zowel de kinderen als de leerkrachten zagen er fantastisch
uit in al hun verschillende outfits! De school was
gezellig versierd door de ouders van de ouderraad. Het feest kon beginnen. Alle klassen liepen
in de aula een modeshow die werd opgenomen,
zodat in alle klassen de modeshow bekeken kon
worden. In de aula werd voor alle kinderen van
groep 1-2 t/m groep 8 een glow –in-the-dark-disco
gehouden met lekkere limonade en wat te snoepen.
De peuters hadden een eigen discofeestje in de speelzaal. Het was een dolle boel! In de klassen werden
gezellige en vrolijke spelletjes gespeeld en geknutseld
of getekend. Tussen de middag bleven alle kinderen
over. Op het schoolplein stond een frietkraam waar
alle kinderen een patatje en een snack kregen. Al het
eten en drinken deze dag is vanuit de ouderbijdrage
betaald door de ouderraad.

U kunt ons ook
vinden op

Robert Kochplaats 346-348
3068 JD
Rotterdam
Tel.: 010-4206661
Email: info@mmkschool.nl

Facebook en
Instagram

Meer informatie over
onze school kunt u
vinden op de website:
www.mmkschool.nl

